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Doel & gebied 
Doel van dit beleid is om duidelijkheid te geven over de regels die van toepassing zijn op het inschrijven en 
plaatsen van kinderen. In dit beleid zijn de volgende onderwerpen opgenomen; 
1. voorrangsbeleid 
2. leeftijdsprofielen 
3. instroom, doorstroom en uitstroom 
4. minimum afname 
5. plaatsing na opzegging voor vakanties en administratiekosten 
 
Daarnaast is in  de bijlage de werkwijze opgenomen bij het incidenteel ruilen van plaatsingsdagen. 
 
Als uitgangspunt volgt KinderRijk de wet en regelgeving kinderopvang en het convenant kinderopvang. 
De medewerkers van de afdeling Klantrelaties plannen op basis van aanvragen van ouders, de 
voorrangsregeling van KinderRijk en op beschikbare plaatsen op groeps- en vestigingsniveau. Op basis 
hiervan streven we naar een optimale bezetting. 
 
1. Voorrangsbeleid 
 
Voorrang voor 
KDV en BSO  

Categorie 

1 Bijzondere situaties / sociaal medisch / bedrijfsplaatsen / VVE 
2 Klantvoorrangsbeleid 
3 Kinderen van bestaande klanten 
4 Open code 
5 Overige kinderen 

 
Op de inschrijflijst staan kinderen opgenomen, de voorrang wordt gekoppeld aan kinderen en niet aan 
gezinnen. De voorwaarden die gelden om een bepaalde voorrangscode toe te kennen zijn: 
 
Voorrangscode -1- Bijzondere situaties / Sociaal medisch / Bedrijfsplaatsen 
 
Bijzondere situaties: 
Kinderen waarvoor een uitzondering gemaakt moet worden en die zo spoedig mogelijk op de juiste dagen of 
op de juiste vestiging of groep geplaatst moeten worden.   Deze voorrangcode kan toegekend worden op 
verzoek van een locatiemanager of een medewerker van de afdeling Klantrelaties. 
 
Sociaal medisch: 
Kinderen die op grond van een sociale en/ of medische indicatie met voorrang geplaatst worden dienen aan 
de volgende criteria te voldoen: 
• De aanvraag voor plaatsing op sociaal/ medische indicatie moet gedaan worden door een arts/ 

hulpverlener/ specialist. De aanvragen komen via de gemeente binnen, inclusief advies van GGD.  
• De arts/ hulpverlener/ specialist geeft in een uitgebreide toelichting aan waarom er sprake is van een 

sociale en/ of medische indicatie voor het betreffende kind. 
• Het kind dient zich in een onstabiele thuissituatie te bevinden waardoor hij/ zij ernstig in de ontwikkeling 

bedreigd wordt of ernstige schade dreigt op te lopen. 
• Alternatieve oplossingen voor opvang in de eigen omgeving zijn niet mogelijk. 
• Het kind moet in staat zijn om normaal te kunnen functioneren in groepsverband binnen de kinderopvang. 
• Er dient behoefte te zijn aan langdurige opvang, dat wil zeggen voor minimaal 6 maanden.  
 
Elke aanvraag voor plaatsing op sociale en/ of medische indicatie wordt afzonderlijk beoordeeld door de 
manager marketing, communicatie en verkoop. Voordat desbetreffende ouder een aanbod krijgt, vindt 
overleg plaats met de locatiemanager. Eventuele afwijkende afspraken die gemaakt worden, worden door de 
maker ervan schriftelijk bevestigd aan de ouders. Deze afwijkende afspraak dient op de vestiging en de 
afdeling Klantrelaties beschikbaar te zijn. 
 
 
 
Bedrijfsplaatsen:  

• Eigen personeel 
Voor kinderen van eigen personeel van KinderRijk. Dit zijn alle kinderen van medewerkers die door de 
afdeling personeelszaken van KinderRijk, volgens het beleid ‘’kinderopvangregeling eigen personeel’’ 
aangemeld worden voor plaatsing.   
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• Kinderen van bedrijven waar KinderRijk specifieke afspraken mee heeft.  
Kinderen van medewerkers van bedrijven waar KinderRijk specifieke afspraken mee heeft gemaakt, als 
onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden van deze bedrijven. KinderRijk plaatst deze kinderen 
op basis van beschikbaarheid op de vestiging in overleg met de leidinggevende van de vestiging. 

 
VVE: 
Kinderen met een VVE indicatie voor de peuteropvang.  
Het consultatiebureau/ Ouder Kinder Centrum (OKC) verstrekt de VVE indicatie voor een aanvraag op de 
HDO’s waar specifiek een VVE programma wordt geboden. 
 
Voorrangscode -2-  Klantvoorrangsbeleid 
 
Kinderen die geplaatst zijn op een kinderdagverblijf of bij een gastouder van KinderRijk worden, op het 
moment dat de 2,5 jarige leeftijd bereikt is, benaderd door de medewerkers van de afdeling Klantrelaties. De 
medewerkers vragen of de schoolkeuze en wensen met betrekking tot BSO al bekend zijn. Dat geldt ook 
voor HDO/KDV binnen een kindercampus. Deze kinderen ontvangen een voorrangcode op de inschrijflijst en 
worden door de medewerker Klantrelaties teruggebeld met een aanbod. Bij het aanbieden van een plaats is 
het uitgangspunt de gezinssituatie en de werksituatie van de ouders. In het gesprek met de ouder wordt 
bekeken hoe de voorrang zo goed mogelijk doorgezet kan worden in een aanbod voor alle kinderen van het 
gezin, en vormen de dagen die afgenomen worden op het kinderdagverblijf/ de halve dagopvang de basis. 
De medewerkers van de afdeling Klantrelaties bellen twee keer. Als zij geen reactie van de ouders 
ontvangen, dan ontvangen zij een e-mail met het verzoek om zelf contact met de afdeling op te nemen. Het 
voorrangsbeleid geldt tot maximaal 6 maanden voor het bereiken van de vierde verjaardag.  
 
Voorrangscode -3-  Kinderen van bestaande klanten 
 
• Oorspronkelijke verzoeken 
Kinderen van ouders waarvan één of meerdere kinderen al gebruik maken van de opvang bij KinderRijk 
(KDV, BSO, gastouderbureau). Ook hier is bij het aanbieden van een plaats de gezinssituatie en de 
werksituatie van de ouders het uitgangspunt. In het gesprek met de ouder wordt bekeken hoe de voorrang zo 
goed mogelijk doorgezet kan worden in een aanbod voor alle kinderen van het gezin. 
De inschrijfdatum van het oorspronkelijke plaatsingsverzoek blijft staan totdat aan het gehele verzoek is 
voldaan. De voorrangscode wordt toegekend op basis van de plaatsingssituatie op het moment van 
inschrijving.  
 
• Wijzigingsverzoeken 
Deze code wordt tevens toegekend aan kinderen die al opvang genieten bij KinderRijk en waarvan ouders 
een uitbreiding of wisseling wensen van de opvangdagen. Het nieuwe verzoek op de inschrijflijst wordt met 
een nieuwe inschrijfdatum op volgorde van de inschrijflijst toegevoegd.  
 
Wijzigingsverzoeken van eigen personeel krijgen de voorrangscode die behoort bij eigen personeel (code 1) 
als de wijziging op verzoek van KinderRijk is. Is het wijzigingsverzoek van eigen personeel niet op verzoek 
van KinderRijk dan krijgt het de voorrangscode die behoort bij de reguliere wijzigingsverzoeken. 
 
Als wijziging wordt ook gezien een kind dat van de opvang gebruik heeft gemaakt, vroegtijdig is gestopt, 
maar wel weer op de wachtlijst geplaatst wenst te worden voor dezelfde opvangsoort. 
 
Voorrangscode -4-   Open code  
 
Voorrangscode -5-   Overige kinderen 
Kinderen die aangemeld worden en geen recht hebben op een van de overige voorrangregelingen. 
 
2. Leeftijdsprofielen 
 
Kinderdagverblijf 
• Minimumleeftijd voor plaatsing is 8 weken. Als ouders om vroegere plaatsing verzoeken gaat KinderRijk 

daarover met hen in gesprek en wordt gekeken of dit haalbaar is. 
• Uitgangspunt is dat een kind minimaal voor een half jaar geplaatst moet kunnen worden in desbetreffende 

groep. 
• Bij de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen 

in de groep, houdt KinderRijk zich aan de uitgangspunten die in de Wet Kinderopvang staan beschreven.  
• Een babygroep bestaat uit 9 kinderen, een verticale groep uit 12 kinderen, een peutergroep uit 14 / 16  

kinderen (afhankelijk van beschikbare vierkante meters per groep).  
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• Een kind heeft 1 stamgroep. Uitzonderingen zijn tijdelijk mogelijk. Een kind mag in 2 stamgroepen 

geplaatst worden voor bepaalde tijd mits de einddatum duidelijk is en dit plaatsvindt in de vaste 2e 
stamgroep. Ouders moeten hiervoor schriftelijk toestemming geven. Vooraf vindt eerst overleg plaats met 
de locatiemanager.  

 
Peuteropvang (2-4 jaar) 
• Minimumleeftijd voor plaatsing is 2 jaar. 
• Een kind moet minimaal voor een half jaar geplaatst kunnen worden in desbetreffende groep. 
• Bij de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen 

in de groep, houdt KinderRijk zich aan de uitgangspunten die in de Wet Kinderopvang staan beschreven.  
• Een peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen.  
 
Buitenschoolse opvang 
• Maximum aantal kinderen per dag is 20 kinderen per stamgroep. 
• Een kind heeft 1 stamgroep. Uitzonderingen zijn tijdelijk mogelijk. Een kind mag in 2 stamgroepen 

geplaatst worden voor bepaalde tijd mits de einddatum duidelijk is. Ouders moeten hiervoor schriftelijk 
toestemming geven. 

• 8+ stamgroepen mogen maximaal uit 30 kinderen bestaan. 
 

3. Instroom, doorstroom en uitstroom 
 
Kinderdagverblijf (hele en halve dagopvang) 
• De kennismakingsfase gaat in op de eerste dag van het contract. Afspraken over de kennismakingsfase 

worden tijdens de intake vastgelegd, maar kunnen worden bijgesteld als deze fase anders verloopt dan 
voorzien. Pedagogisch medewerkers bekijken goed wat voor het kind het beste is tijdens de eerste dagen 
en overleggen hierover met de ouders. Het kind is de hele dag welkom. Ouders kunnen een deel van de 
dag op de groep blijven. Bij een nieuwe plaatsing (dus niet bij doorstroom naar een andere groep) 
ontvangen ouders, als tegemoetkoming voor het feit dat het kind in de kennismakingsfase wellicht wat 
kortere dagen maakt, twee tegoedbonnen voor een extra dag (KDV) of dagdeel (HDO) opvang. Deze 
bonnen zijn 1 jaar geldig vanaf de startdatum van de overeenkomst en inzetbaar als de groepsgrootte, de 
beroepskracht-kindratio en de samenstelling van de groep dit toelaat. 

• Er kunnen 2 kinderen tegelijkertijd instromen in een groep indien de kinderen verschillende opvangdagen 
hebben. Bij de start van een nieuwe vestiging kan hierin worden afgeweken. 

• De doorstroom van een baby- naar een peutergroep moet flexibel gehanteerd worden, zeker met een 
variatie van 2 maanden voor zowel jonge als oudere kinderen. 

• Standaard uitstroomdatum is de geboortedatum plus de standaardperiode in een groep. In geval van een 
verticale groep is dit het moment dat het kind naar de basisschool gaat, in geval van een horizontale 
groep is dit 2 jaar. Bij afwijkingen vindt overleg met de locatiemanager plaats. 

• Verlengingsverzoeken dienen minimaal 6 maanden voor het bereiken van de 4-jarige leeftijd schriftelijk 
door de ouders aangevraagd te worden bij de afdeling Klantrelaties. Indien de verzoeken na 6 maanden 
binnen komen, dan worden de mogelijkheden op dat moment in overleg met de locatiemamanger en 
afhankelijk van de bezetting, bekeken.  

• De overeenkomst kan voor maximaal 3 maanden tijdens de zomerperiode en maximaal 3 weken buiten 
de zomervakantie worden verlengd in overleg met de leidinggevende van de vestiging.  

• Verlengingsverzoeken worden door de afdeling Klantrelaties conform het plaatsingsbeleid opgenomen in  
de planning die naar de locatiemanagers worden verstuurd. Na beoordeling door de locatiemanager wordt 
de verlenging bij positieve beoordeling door de afdeling Klantrelaties aan de ouder toegezegd.  

• Er wordt gepland op groepsniveau. Bij plaatsing is er regulier overleg tussen de afdeling Klantrelaties en 
de manager op de vestiging.  

 
Buitenschoolse opvang 
• De kennismakingsfase start op de 1e contract-dag, ongeacht het aantal uren waarmee gestart wordt. 

Bij een nieuwe plaatsing ontvangen ouders, als tegemoetkoming voor het feit dat het kind in de 
kennismakingsfase wellicht wat kortere dagen maakt, twee tegoedbonnen voor een extra dagdeel  
opvang. Deze bonnen zijn 1 jaar geldig vanaf de startdatum van de overeenkomst en inzetbaar als de 
groepsgrootte, de beroepskracht-kindratio en de samenstelling van de groep dit toelaat. 

• Er kunnen maximaal 5 kinderen per week instromen. Bij de start van nieuwe vestigingen wordt in overleg 
met de locatiemanager gekeken naar een planning voor instroom van nieuwe kinderen (uitgangspunt is 
maximaal 2 kinderen die nieuw zijn per dag).  

• Er wordt gepland op groepsniveau. Bij plaatsing is er regulier overleg tussen de afdeling Klantrelaties en 
de locatiemanager/planner op de vestiging.  

 
4. Afname per kind 
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Kinderdagverblijf (hele en halve dagopvang) 
• KinderRijk biedt dagopvang, vanuit haar pedagogische visie* voor minimaal 2 dagen per week. 

Wanneer er vraag is naar afname voor één dag per week is dit mogelijk met de kanttekening dat de 
pedagogisch medewerkers het welbevinden van het kind goed in de gaten zullen houden en de 
leidinggevende  de ouders zo nodig adviseert om in het belang van het kind de plaatsing uit te 
breiden. Op de halve dagopvang biedt KinderRijk opvang voor minimaal 2 ochtenden. 

• KinderRijk biedt op de dagopvang hele dagen opvang. In combinatie met een hele dag(en) en 
bezettingsafhankelijk is afname op woensdagochtend en/of vrijdagochtend mogelijk. 

• Indien een ouder voor meerdere dagen opvang nodig heeft die op dat moment niet geheel op één of 
op de eigen stamgroep beschikbaar zijn, is het mogelijk om in overleg met de leidinggevende en 
volgens de wettelijke richtlijnen, een kind tijdelijk in 2 groepen te plaatsen, totdat er weer plaats is in 
de eigen stamgroep.  

• Een combinatie van kinderdagopvang, halve dagopvang en/of gastouderopvang is mogelijk 
volgens bovenstaande uitgangspunten. 

*Pedagogische visie:  vanuit de wetenschap weten we dat een kind  zich veilig moet voelen om zich te 
kunnen ontwikkelen. De stafstabiliteit (“vaste gezichten op de groep”) en groepsstabiliteit (kinderen onderling) 
vormen hierin een belangrijke factor en zorgen voor  vertrouwde relaties. In verband met groepsstabiliteit 
kunnen er maximaal 3 kinderen voor 1 dag geplaatst worden.Vooral in het eerste levensjaar is hechting 
belangrijk, in de periode van 9-15 maanden heeft de wenperiode meer aandacht nodig ivm 
eenkennigheidsfase. 
 
Buitenschoolse opvang  
• Voor plaatsing op de buitenschoolse opvang is het noodzakelijk dat er een koppeling is tussen de school 

waar het kind gebruik van maakt en de BSO locatie. 
• De minimale afname is één dag per week.  
• Indien een ouder voor meerdere dagen opvang nodig heeft die op dat moment niet geheel op één of 

op de eigen basisgroep beschikbaar zijn, is het mogelijk om in overleg met de leidinggevende en 
volgens de wettelijke richtlijnen, een kind tijdelijk in 2 groepen te plaatsen, totdat er weer plaats is in 
de eigen basisgroep.  

• Een combinatie van buitenschoolse opvang en gastouderopvang is mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 
 
Incidenteel ruilen van dagen: 
Ouders kunnen incidenteel een plaatsingsdag die ze niet afnemen binnen een maand voor of na betreffende 
dag ruilen, mits de groepsgrootte, de beroepskracht-kindratio en groepssamenstelling dit toelaten. 
Voorbeeld: Indien een kind op 10 maart geen gebruik maakt van opvang dan kan deze dag tussen 10 
februari en 9 april geruild worden.  
 
Ouders kunnen alleen plaatsingsdagen waarop het kind normaalgesproken naar de opvang komt ruilen. 
Nationale feestdagen en sluitingsdagen (wanneer de vestiging gesloten is) kunnen niet als ruildag worden 
ingezet en ook aaneengesloten dagen waarop het kind niet kan komen (bijvoorbeeld vakanties) kunnen niet 
worden geruild.  
 
De pedagogisch medewerkers verwerken de ruildag administratief in hun agenda/planning. 
Aan het incidenteel ruilen van dagen zijn geen kosten verbonden. 
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